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S

l’editorial

om a punt d’acabar el 2010; un any complicat per
a moltes famílies a causa de la crisi que ja arrossega el nostre país des de fa temps. Un any difícil per a la ciutadania, però també per a les
administracions. Tot i això, conscients de la problemàtica que ha generat la pèrdua de treball per a moltes persones, l’Ajuntament fa tot allò que està a les seves mans per ajudar
a que el tràngol sigui -en la mesura del possible- una mica més
lleuger.
Un exemple del que l’Ajuntament ha posat en marxa per intentar ajudar aquestes persones en concret, i la societat roquetenca
en general, és la programació estable de cursos de formació que
tenen lloc al casal de joves. Una formació necessària avui en dia
per poder accedir a segons quins llocs de treball, o per poder buscar feina a través de les noves eines de la comunicació, o per, senzillament, millorar la situació laboral. Català, anglès, internet,
ofimàtica..., són alguns dels cursos que aquest servei municipal
ofereix de forma totalment gratuïta.
Un altre exemple: el projecte Inicia, que està pensat per ajudar
aquelles persones emprenedores que, havent-se quedat sense
feina o pensant que la que tenen és del tot millorable, decideixen
tirar endavant la seva pròpia empresa. Sense cap cost i amb confidencialitat absoluta, un tècnic posa al servei d’aquestes persones el seu temps i els seus coneixements per ajudar-les a engegar
el seu propi projecte empresarial.
I això no és tot. Com podreu llegir a la pàgina 7 de la revista,
les taxes i els impostos municipals per a l’any 2011 han quedat
congelats, és a dir, l’Ajuntament va decidir no augmentar ni un sol
cèntim les quantitats que ja paguem els contribuents al municipi,
conscient que la càrrega econòmica que suportem tots els ciutadans i les ciutadanes ja és prou àmplia com per haver de pagar encara més quan arriben els impostos. D’altra banda, sabeu que
aquests són una font de finançament bàsica per als ajuntaments,
per la qual cosa, el fet de congelar-los implica, per als responsables polítics, una acurada feina d’ajustar despeses i de vigilar amb
lupa que no es gasti ni un sol euro de manera innecessària.
Acaba el 2010, i ho fa, com tots els anys, amb les festes de
Nadal, Cap d’any i Reis. Malgrat totes les vicissituds personals i
col·lectives que he esmentat abans, aquestes festes són un bon
moment per intentar, ni que sigui per uns dies, ser feliços. Són
unes festes en què familiars i amics es retroben i gaudeixen plegats d’un temps de germanor, d’il·lusió, de companyia. I perquè
els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes puguem gaudir d’aquestes festes, l’àrea de Cultura ha elaborat una àmplia agenda
d’actes lúdics i culturals. És aquesta també una manera de col·laborar en el benestar de la ciutadania. Gaudim, doncs, de totes
aquestes activitats en aquests dies de festa, amb l’esperança que
els temps que vénen seran una mica millors per a tots i per a totes.
De tot cor, us desitgem que passeu molt bones festes.
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notícies
Formació continuada, noves tecnologies,
informació, assessorament...
L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania un seguit de
serveis per ajudar a pal·liar la crisi econòmica

E

n aquests temps de crisi en què està submergit el nostre país de fa temps, qualsevol
ajuda és poca per a aquelles persones que,
a causa d’aquesta davallada econòmica,
han perdut el seu lloc de treball. Moltes d’aquestes persones a l’atur pateixen, a més a més, l’agreujant de tenir ja una edat avançada i haver treballat molt
temps fent la mateixa feina. Segons dades del Departament de Treball a les Terres de l’Ebre, aquest mes de novembre passat, al nostre territori hi havien 12.830
persones a l’atur, 476 menys respecte el mes d’octubre
d’aquest mateix 2010, però 789 més que els que hi havia
el mes de novembre de 2009. En concret, al Baix Ebre hi
havia 6.228 aturats el mes de novembre i 6.4 45 a l’octubre; quan el novembre del 2009 n’hi havia 5.660.
Davant d’aquestes grans desgràcies personals -que, evidentment, també ho són per a la societat en general-, les
administracions públiques han posat en marxa un seguit
de serveis adreçats a tot aquest sector laboral sense feina
i a persones que, senzillament, desitgin millorar-la.
Un d’aquests serveis és el que ofereix a Roquetes el mateix Ajuntament a través d’una formació continuada que
és impartida al casal de joves. Una programació de cursos estable perquè tothom qui ho desitgi pugui ampliar
els seus coneixements i pugui optar així a possibles llocs
de treball diferents als què havien exercit fins ara. A tall
d’exemple, cal citar els cursos que estan apunt d’iniciarse a hores d’ara al casal, adreçats a treballadors de règim
general, autònoms i personal laboral, que estan organitzats per l’Idfo-UGT (que els subvenciona al cent per cent)

IMATGE D’UN DELS CURSOS DE CATALÀ QUE VA TENIR LLOC EL NOVEMBRE PASSAT AL CASAL DE JOVES.

i l’àrea d'Educació de l'Ajuntament. Aquests són: català
suficiència, preparatoria per al nivell C (120 hores), anglès
bàsic (50 hores), salari, nòmines i seguretat social (24
hores), Word especialització (30 hores) i manipulador
d’aliments (10 hores). Per accedir a aquests cursos, cal
inscriure’s a l’ajuntament de Roquetes (tel. 977 501 511)
o a l’IDFO (Passeig Moreira 27, Tortosa. Tel. 977 510 868).
(IDFO, l’Institut per al desenvolupament de la Formació
i l’Ocupació: veure destacat pàgina següent).
LES NOVES TECNOLOGIES

El món laboral ha incorporat del tot les noves tecnolo(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

gies de la comuniació, la qual cosa ha obligat molts treballadors i treballadores a reciclar-se i a adquirir coneixements informàtics o a aprofundir-hi. Al casal de joves,
el telecentre ha ofert un seguit de cursos amb aquesta finalitat. És el cas del programa Connecta’t 2010, que va
començar el dia 15 de novembre passat. Aquest estava
orientat a ajudar en la recerca de feina a través de les
eines d’ofimàtica i d’internet, i estava organitzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la col·laboració
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques i la Xarxa Punt TIC. Aquestes sessions
informatives, que estaven adreçades a persones en situació d’atur que estessin inscrites a les oficines de Treball,
va constar de dues modalitats de 10 hores cadascuna: la
primera, sobre eines ofimàtiques i d’internet (crear documents de text, navegar per la xarxa, utilitzar el correu
electrònic...); i la segona, al voltant de l’aplicació de l’ofimàtica i internet a la recerca de feina (com elaborar un
currículum, com buscar feina per internet...).
UNA ALTRA OPCIÓ: CREAR LA PRÒPIA EMPRESA

i, a més...

Tot i que va posar-se en marxa el mes d’agost passat, la
presentació oficial d’aquest nou servei que ofereix l’àrea
de Dinamització Econòmica (per mig de la subvenció de
suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses del Departament de Tre-

ELS CURSOS DEL PROGRAMA CONNECTA’T, ORGANITZATS AMB L’OBJECTIU D’ACOSTAR ELS TREBALLADORS/ES A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ.

ball, a través de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d'Empreses) no va tenir lloc fins al 22
d’octubre. S’anomena Inicia i, ubicat al casal de joves,
està adreçat a ajudar aquelles persones emprenedores
que vulguin crear la seva pròpia empresa, amb informació i orientació, assessorament, formació i suport en el
cas d’engegar un negoci propi.
L’acte de presentació del projecte Inicia va anar a càrrec
de Gerard Gas, regidor de l’àrea responsable, i del tècnic
del projecte, l’economista roquetenc Jordi Ribes. Segons
Gas, “aquest projecte pot crear riquesa a la població si
hi ha gent amb ganes de fer coses. A Roquetes tenim les
(continua a la pàgina següent)

Eines per facilitar l’adaptació als nous escenaris laborals
L’IDFO, l’Institut per al desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, és una fundació privada promoguda per
la UGT de Catalunya i un instrument tècnic que contribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es als nous
escenaris del mercat laboral, on, cada vegada més, la qualificació professional esdevé un element estratègic.
L’IDFO proporciona als treballadors/es eines i instruments que els permetran una adquisició de competències, habilitats i coneixements adreçats a una millora permanent de la qualificació professional que els fa possible accedir i mantenir una ocupació de qualitat, així com promocionar en la seva carrera professional.
L’IDFO ofereix, a través d’itineraris personalitzats, un ampli ventall de recursos d’orientació, formació i qualificació professional per a treballadors/es que es trobin situació de desocupació o en actiu. Avui, presents a tot Catalunya, l’IDFO compta amb el públic per continuar el desenvolupament d’aquest projecte comú.
Els eixos d’actuació de l’IDFO-UGT són:
• Oferir una formació professional que doni cobertura, amb temporalitat i continguts, a les necessitats de les persones i les empreses.
• Dur a terme processos d’orientació professional, concebuda com a eina per dissenyar projectes actius de recerca
de feina i itineraris d’inserció professional.
• Cercar nous recursos metodològics per millorar les activitats, amb un equip multidisciplinar de professionals i
treballant en xarxa amb altres organitzacions i institucions.
L’IDFO-UGT està a tot el territori català: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, i dóna cobertura
a gairebé totes les comarques de Catalunya i, en especial, a aquells punts on es detecten més necessitats de formació i d’inserció.
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(ve de la pàgina anterior)

eines necessàries per portar endavant aquest projecte,
com són el casal de joventut i les noves tecnologies, i,
per tant, paga la pena apostar-hi i ajudar els emprenedors i les emprenedores”, va afirmar el regidor.
Per la seva banda, Jordi Ribes, responsable tècnic d’Inicia, va exposar els objectius d’aquest projecte, que no
són altres que “fomentar les habilitats de les persones
emprenedores per a la promoció i creació de més i millors empreses, a través del suport, la informació i l’assessorament”, va explicar Ribes.
En aquest projecte es duran a terme jornades, seminaris
i activitats presencials (de fet, el 18 de novembre passat
va començar, al casal de joves, un curs sobre emprenedoria i creació d’empreses, tutoritzat pel mateix Ribes);
però també es fomentarà l’esperit emprenedor als centres educatius del municipi, s’editarà material divers i
s’organitzaran concursos o premis, entre d’altres accions.
EXEMPLES EXITOSOS

En acabar la presentació, es va realitzar una taula rodona
a la qual van assistir dos joves emprenedors que van explicar les seves experiències: Joan J. Lluís, propietari de
l’empresa Beniemocions, que està dedicada a l’esport
d’aventura i turisme actiu a Benifallet; i Joaquim Espuny,
ceramista de Roquetes. Tots dos van coincidir a remarcar que, quan ells van engegar les seves empreses, no hi
havia subvencions ni assessorament, sinó que ells mateixos van haver d’apostar fort i dedicar-hi moltes hores de
feina. Tot i això, tots dos van assenyalar la satisfacció personal que comporta el fet de fer allò que t’agrada i no
estar sota les ordres de ningú.
Si un ciutadà o una ciutadana desitja emprendre el complicat camí d’engegar una empresa pot, actualment, acudir a aquest nou servei. Inicia garanteix la total
confidencialitat, l’assessorament individualitzat que ofereix el tècnic durant l’elaboració del pla d’empresa; un
pla que avaluarà la viabilitat de la idea empresarial i

A DALT, UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ D’INICIA. A BAIX, EL SEU TÈCNIC, JORDI
RIBES, AL DESPATX DEL CASAL DE JOVES.

orientarà sobre les millors solucions per posar en marxa
el projecte; la informació sobre els conceptes bàsics que
formen el pla d’empresa (màrqueting, producció, organització, aspectes jurídics i fiscals, i econòmics i financers);
i el consell expert en matèria de subvencions, ajuts i recursos als quals poden accedir les persones emprenedores.

Fes sortir l’empresa que portes dins.
Un tècnic Inicia et recolza.
Més informació:
casal de joventut (Canal 11. 43520 Roquetes. Tel. 977 503 063.
Adreça electrònica: inicia@roquetes.cat)
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L’Ajuntament de Roquetes congela les taxes i
els impostos per al 2011
El ple de l’Ajuntament de Roquetes va aprovar, dimarts 9 de
novembre, les ordenances fiscals per al 2011, i cal destacar
que aquesta vegada l’oposició (PSC) també va votar-hi a
favor. Amb vistes a un altre any complicat pel que fa a la
crisi econòmica que arrossega el país, l’Ajuntament va decidir congelar, és a dir, no augmentar el valor de les taxes ni
el dels impostos i deixar-los igual que el 2010. Segons Jordi
Baucells, regidor d’Hisenda “les ordenances que hem aprovat s’ajusten als costos reals de la prestació dels serveis i no
perjudiquen les famílies perquè garanteixen el seu poder
adquisitiu”, i va afegir que “ens trobem en una situació
complicada en què una de les fonts principals de recursos
dels ajuntaments com són les ordenances fiscals no han de
representar una càrrega per al ciutadà. És per això que ara
és el moment de fer un esforç per ajustar els increments
de la pressió fiscal sobre la ciutadania a la mínima expressió i ajustar la recaptació pel cost dels serveis a la xifra més
exacta i mínima possible”. Baucells també va voler ressaltar
la política econòmica duta a terme per l’actual equip de govern roquetenc quant a les ordenances fiscals: “hem tingut
la cura suficient per regularitzar els imports any a any amb
l’objectiu que (tret d’aquelles taxes en què el cost realment
hagi representat un increment substancial com, per exem-

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Roquetes que va celebrar-se el dia 9 de desembre passat va aprovar la proposta
d’adjudicació, a l’empresa més avantatjosa, de l’obra de reforma de la segona i la tercera planta de l’edifici de l’antic
ajuntament, ubicat al carrer del Canal, així com la rehabilitació de les seves façanes.
Així, va resultar ser més avantatjosa la proposta presentada per l’empresa Incoex, amb un pressupost d’execució
d’obra de 502.332,19 euros i unes millores acceptades per
valor de 137.767,97 euros.
Les obres, que està previst que comencin de forma imminent i tenen un període de durada de sis mesos (segons
l’empresa), deixaran arranjades les plantes superiors de l’edifici, on l’Ajuntament té previst construir-hi un centre d’interpretació museístic. Cal recordar que, actualment, la
primera planta acull el casal de joves amb tots els seus serveis i la planta baixa, el Centre d’atenció Primària de Roquetes (CAP).

i, a més...

Adjudicades les obres de
reforma de l’antic ajuntament

ple, en el cas de la brossa ara fa uns anys) no augmentin
sobre el cost que representa per als ciutadans i, en conseqüència, sobre el seu poder adquisitiu i els seus salaris”, va
manifestar el regidor d’Hisenda.
Un altre exercici que, segons Baucells, ha fet l’àrea d’Hisenda
en aquesta legislatura a l’hora de calcular l’import de les ordenances fiscals és la comparació amb la resta de municipis
pròxims a Roquetes. En aquest sentit, cal recordar que impostos com ara l’IBI o taxes com la brossa continuen sent
més barats per als ciutadans de Roquetes que per als d’altres localitats veïnes.
D’altra banda, Baucells va voler cloure la seva intervenció en
el ple de les ordenances tot remarcant l’esforç que els tècnics
de les àrees d’Hisenda, Urbanisme i Serveis Públics de l’ajuntament van fer per adequar el text de les diferents ordenances a la legislació vigent. En són alguns exemples l’impost
de vehicles, en què s’ha adaptat el text a la Llei de l’impost
de societats (en concret, a les bonificacions); l’impost sobre
construccions, en què s’ha adaptat al Pla d’Habitatge Jove en
les seves bonificacions; o les llicències de primera ocupació,
per adaptar-les a la nova directiva de serveis.

Eleccions al Parlament
2010 a Roquetes

Les eleccions al Parlament de Catalunya 2010, que
van tenir lloc el 28 de novembre passat, van donar
la majoria a Convergència i Unió i, a Roquetes, les
eleccions van deixar els resultats següents:
Vots

%

CiU
PSC-PSOE
ERC/ESQUERRA
PP
PxC
ICV-EUiA
SI
C’s
RI.cat
Altres

1.047
567
480
329
198
178
104
46
18
95

32,64
17,67
14,96
10,26
6,17
5,55
3,24
1,43
0,56
7,76

Vots comptabilitzats:
Abstencions:
Vots nuls:
Vots en blanc:

3.246
2.4 09
38
146

57,4%
42,6%
1,17%
4,5%
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L’Ajuntament de Roquetes,
contra la violència de gènere

i, a més...

El 25 de novembre es commemora arreu del món el Dia internacional contra la violència de gènere. Per aquest motiu,
l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament va organitzar diverses activitats amb l’objectiu de promoure la sensibilització, la reflexió i la lluita contra la violència vers les dones
en totes les seves manifestacions (relacions de parella, conflictes bèl·lics, a la feina...). Així, l’Ajuntament va recollir
firmes per donar suport al manifest contra aquesta xacra
social (va ser llegit i aprovat en el ple ordinari del mes de
novembre), a la biblioteca es va celebrar una sessió de cinefòrum amb la pel·lícula Millennium 3. La reina en el palacio
de las corrientes de aire, i a l’Institut Roquetes es va organitzar un concurs de cartes adreçades a suposats maltractadors.

De quin temps disposem?
D’altra banda, l’àrea de Qualitat de Vida va organitzar, dimecres 13 d’octubre, una taula rodona a la biblioteca per parlar de les dificultats que les persones
tenim avui en dia per harmonitzar la vida laboral, la
personal i la familiar, i que han convertit la gestió del
temps en una de les qüestions prioritàries per al benestar de les persones. S’hi van abordar qüestions
com ara per què ens falta temps, com es pot fer compatible la jornada laboral amb les necessitats de cura
i atenció de les persones, qui se n’ha d’ocupar?...
Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les tasques de reproducció i sosteniment de la vida a les
dones, ja no tenen vigència i cal una reorganització
del temps per poder garantir el benestar. Aquesta
taula rodona va anar acompanyada d’una exposició
amb l’objectiu d’explicar de què parlem quan ens referim a l’ús del temps.
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CARTA D’UNA ADOLESCENT A UN SUPOSAT MALTRACTADOR
(guanyadora del concurs celebrat a l’Institut Roquetes)
Adéu, Sergi. Sí, he començat amb un adéu. Molt clar. Quatre lletres amb
un significat: marxo, fins mai, no ens busquis, oblida’ns.
Ens has fet mal, saps? Cada vegada que em dones una galtada, el dolor
acaba passant. Però hi ha alguna cosa molt més gran, molt més dolorosa baix dels cinc dits que em marques a la galta. És un sentiment que
et torna impotent, inferior. Sí, sobretot inferior. A la primera no, ni a la
segona, però quan les galtades es tornen habituals et canvien totalment.
M’has fet tornar dependent a tu. Has fet que, per un temps, m’oblidi de
mi i dels meus fills. Has fet que visqui només per satisfer-te a tu.
Despertar-me i veure la la rosa roja damunt la tauleta de nit, amb una
frase cada dia, diferent, d’un dels meus poetes o filòsofs preferits feia
que et continués veient com l’encantador Sergi que em va enamorar.
Però saps que la cosa no acaba aquí. A la nit, tornes de la feina emprenyat i begut, i tornes a pagar-ho amb mi. I jo no m’atreveixo a dir-te res;
encara crec que canviaràs, que això no serà així sempre.
Però he dit prou. Per fi me n’he adonat que, cada vegada que cridaves
als nens o que els hi pegaves, els robaves un moment de vida. Un moment en el qual podrien ser feliços, divertir-se, enamorar-se... Però no,
es perdran aquell moment perquè recordaran aquell dia que no van
poder anar a classe perquè tenien un ull morat i la gent els preguntaria
què havia passat.
No t’he denunciat; encara no m’hi he vist amb cor. Però ho faré, vull que
ho tinguis clar. No deixaré que la persona que ha arruïnat la vida i la dels
meus fills segueixi tan tranquil·la passejant-se per Tarragona buscant
una altra noia per enamorar-la i fer-li mal. O potser no, potser mai m’hi
vegi amb cor; potser segueixi estimant-te i pensant que canviaràs.
No sé què pensaré demà, però ara em vindria de gust regalar-te una
rosa, una rosa blanca. Com un full de paper encara per estrenar, perquè
puguis tornar a escriure la teva vida, corregint els errors que has comès.
Ens has fet molt de mal, però estic convençuda que continues sent la
persona que vaig conèixer el 22 de març de 1994, fent cua per veure
aquella pel·lícula, la nostra.
Adéu una altra vegada, Sergi. No ens busquis, fes la teva vida. T’estimo
i ho continuaré fent.
Estel
Cinta Sanz, 4t d’ESO

Atenció confidencial i
gratuïta per a les dones
El saló de plens de l’ajuntament va servir, el dia 3 de novembre, per fer la presentació del servei SIAD Baix Ebre, que va
anar a càrrec de l’advocada Rosa Comes i de la responsable
d’aquest servei al Consell Comarcal del Baix Ebre, Cinta Panisello. El SIAD és un servei d’informació i atenció gratuït i confidencial, adreçat a les dones del Baix Ebre. Està format per un
equip de professionals que ofereix informació, atenció, orientació i assessorament a les dones. L’assessorament pot ser jurídic (crisi de parella, custòdia de fills, orientació en temes
legals), psicològic i/o social (orientació i assessorament sobre
recursos i serveis, detecció i prevenció de situacions de risc i
exclusió social, atenció i suport en casos de violència masclista). Aquest és un servei del Consell Comarcal del Baix Ebre
(de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Telèfon 977 445 308).
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Introducció a la metodologia Aprenentatge i Servei
Organitzat per la coordinació territorial de Joventut, la Secretaria General de l’Esport a les TE i els serveis territorials
del Departament d’Educació, els dies 20 i 27 de novembre
va tenir lloc, a la biblioteca Mercè Lleixà, un curs d’introducció a la metodologia Aprenentatge i Servei (APS); un
curs adreçat a professorat de primària i secundària, professionals de joventut, i responsables i/o membres d’associacions d’educació en el lleure o entitats socials, juvenils,
esportives, etc.
Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina els dos processos, en què l’alumnat es forma tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. Un projecte d’APS és una oportunitat clara per
donar protagonisme i fomentar la participació dels joves
perquè els ofereix l’oportunitat de desenvolupar activitats
significatives, valuoses i gratificants per a ells i per al seu
entorn; prestigia les seves competències i valors en la me-

sura que actuen en benefici d’altres persones o col·lectius;
i els ajuda a adquirir més nivell de compromís i responsabilitat social. Si voleu saber més coses sobre APS, consulteu
el web www.aprenentatgeservei.cat.

El pavelló acull la XV Trobada
comarcal de la gent gran
Dissabte 16 d’octubre es va dur a terme, per primera vegada
a Roquetes, la Trobada comarcal de gent gran del Baix Ebre.
En aquesta edició, la 15a, van participar-hi més de 450 persones, pertanyents a 14 associacions relacionades amb la
gent gran de la comarca.
La jornada va començar amb un esmorzar al centre cívic,
l’actuació dels Grallers de Roquetes, sardanes, concursos de
guinyot i bitlles, missa, l’actuació de la coral Preludi a Caro,
i un dinar de germanor, que va tenir lloc al pavelló poliesportiu.
La trobada, organitzada pel Consell Comarcal, va comptar,
entre d’altres, amb l’assistència del seu president, Dani Andreu; l’alcalde de Roquetes, Paco Gas; i el delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó.

presentacions

Els inicis republicans
a les Terres de l’Ebre

El roquetenc Lluís Bertomeu i Camós va presentar,
divendres 29 d’octubre, el seu últim llibre: Els inicis republicans a les Terres de l’Ebre. 1900-1930. La
presentació, celebrada a la biblioteca, va anar a càrrec de Xavier Vega, director dels serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a les
Terres de l’Ebre.
El nou llibre de Bertomeu conté una gran quantitat
d’informació rellevant sobre els inicis del republicanisme a les nostres terres fins a la seva consolidació. És el recull del passat d’un sector polític clau
al nostre territori i d’uns ideals pels quals
es va lluitar i
que,
segons
l’autor, continuen vius en la
nostra societat.
En definitiva,
una obra carregada de dades
de gran utilitat
per als historiadors.
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‘Terres de l’Ebre, vida i colors’

jornada a l’escola

Així es titula el darrer llibre del fotògrat de natura Vicent
Pellicer, que va ser presentat pel mateix autor el passat 5
de novembre a la sala polivalent de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. Un magnífic llibre, il·lustrat amb un
ampli recull fotogràfic, que mostra tota una galeria oberta
a la bellesa natural de les nostres terres. Una passejada visual des del Delta fins a la Mediterrània, la vall de l’Ebre,
la plana i el Port.
El llibre conté textos en català, castellà i anglès. Un exemple, aquest petit fragment que hem triat: “m’atreviria a

Portes obertes per veure l’estat de les obres

Divendres 15 d’octubre, l’escola M. Marcel·lí Domingo de Roquetes va organitzar una jornada de
portes obertes perquè els pares i les mares poguessin veure l’estat de les obres de remodelació que s’estan duent a terme al centre des de fa temps.
Els progenitors i demés familiars dels alumnes que hi
pàgina 10

dir-vos que no hi ha vida més pura que la que brolla del
cor de la natura. Les boscúries, les valls, els barrancs...,
l’esplendor de la bellesa dels quals encapritxa els nostres
ulls i ens convida a passejar-hi. Ens empeny a regressar
als nostres orígens i a comunicar-nos amb els éssers que
hi habiten, especialment les aus, fidels a la terra i a l’aigua des de temps immemorials. És la veu dels nostres
germans, de la consciència, que ens recorda el que som,
d’on venim i cap a on hauríem d’anar. Les Terres de l’Ebre són natura brogent!”.

van acudir van fer una visita a les aules de parvulari i al
nou edifici escolar, que consta d’aules, biblioteca, consergeria, aula d’acollida, sala d’informàtica, sala de professors i menjador, on també s’han instal·lat uns llits
perquè els més petits puguin fer la migdiada havent
dinat.
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Èxit d’assistència als actes
de la Setmana de la ciència
a l’Observatori de l’Ebre
Amb motiu de la celebració de la Setmana de la ciència,
l’Observatori de l’Ebre va organitzar diversos actes amb
l’objectiu d’aproximar la ciència a la societat. Enguany,
l’Observatori va contribuir-hi amb tres activitats que van
tenir lloc el matí del diumenge 21 de novembre. El primer, celebrat al pavelló Landerer,
va ser la conferència titulada Què és la teledetecció? Una introducció teòrica i pràctica a
l’observació de la Terra des de l’espai, que va
ser impartida pels científics M. Carmen González i Luis Alonso. La conferència, d’una
hora de durada, va introduir els assistents en
la teledetecció (què i com mesuren els instruments), els va proporcionar una visió històrica sobre els satèl·lits d’observació de la
Terra i els va descriure les principals aplicacions de la teledetecció en les ciències de la
Terra.
Tot seguit, un taller va mostrar el tipus de mesures que es prenen en un satèl·lit, en concret,
les d’un radiòmetre acoblat a una pantalla que proporciona registres de radiació de diferents materials, i va explicar, de forma molt senzilla, com pot extreure’s
informació d’aquests.
Finalment, una visita guiada va mostrar al públic les instal·lacions del centre científic i, en especial, els diversos
pavellons on hi ha instruments de mesura, tant històrics
com actius. Durant la visita, que un any més va ser tot un
èxit d’assistència, es van explicar els treballs d’observació i recerca que s’estan duent a terme a l’Observatori.
LA SETMANA DE LA CIÈNCIA AL PARC NATURAL
DELS PORTS

El Parc Natural dels Ports, amb les seves IV Jornades
científiques al centre d’informació del Parc, també va
voler celebrar la Setmana de la ciència i, per aquest
motiu, els dies 12 i 19 de novembre va organitzar una visita guiada a l’exposició permanent Geoports, el centre
d’interpretació geològica que inclou la projecció d’un vol
virtual sobre el massís del Port. A més a més, el primer
dia, a continuació de la visita guiada es va celebrar una
conferència i un audiovisual que va inventariar els espais
d’interès geològic de Catalunya. La conferència, a càrrec
de Maria Serral, va versar, en concret, sobre les zones
geològiques del Port.
pàgina 11
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Imatges de la festa de
la Castanyada a Roquetes
La festa de la tardor per excel·lència va tornar a celebrar-se a
diversos punts de Roquetes i la raval de Cristo. Així, la Castanyada va deixar imatges festives entre tots els sectors de la
població. En aquestes dues pàgines, en trobareu un resum.
Dissabte 30 d’octubre, un dia abans de la celebració, el casal
de l’Hort de Cruells va acollir una castanyada jove amb l’actuació dels DJ Loupier i Gaya (imatge de l’esquerra). Els més
de dos-cents assistents van gaudir de la nit jove; alguns d’ells,
disfressats, i entre tots van repartir-se el premi a la millor disfressa, que va consistir en una caixa de botelles de cava.
NIT DE CASTANYES I PANELLETS

Un any més, la gent gran de la ciutat va reunir-se, la nit del 31
d’octubre, en un sopar al casal de jubilats que va aplegar un
centenar de persones (foto de la dreta). Tal com mana la tradició, les postres van consistir en panellets, castanyes i cava,
i, per acabar, ball amb la música de Francisco.
Per la seva banda, l’Associació de Veïns la Ravaleta va organitzar un sopar al casal al què van assistir més de 250 persones. Cadascú va dur-s’hi el sopar i, per a les postres,
l’Associació va repartir panellets. El ball va allargar la festa
fins a la matinada.
I destacar, finalment, la festa de celebració que cada any organitza el Patronat de Festes de Roquetes als locals de la Lira.
Un any més, la sala de ball va omplir-se i els assistents van
gaudir dels 10 kg de castanyes, 8 de panellets i cremat que va
repartir el Patronat per a les gairebé 200 persones que hi van
assistir. També la música de ball (amb el duet l’Essència) va
cloure la celebració.
LA FESTA A LES ESCOLES

Els escolars del municipi també van celebrar la festivitat. Els
més petits, per exemple, que són els de la llar d’infants Patu(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

fets, van sortir al carrer, el dia 29, per repartir panellets i
castanyes entre la ciutadania que es trobava aquell matí al
mercat municipal. Una vegada allí, els menuts, vestits de
castanyeres i castanyers, van cantar cançons típiques d’aquesta data.
Per la seva part, l’escola de la raval de Cristo va celebrar la
diada amb un festival de teatre, danses i cançons que havien preparat amb la mestra de música i que van oferir als
pares el matí de divendres al pati de l’escola. A la tarda,
també al pati, van menjar castanyes torrades i coc.
AL M. M. DOMINGO

Enguany, a causa de les obres que s’estan duent a terme a
l’escola de Roquetes, la festa va celebrar-se de manera diferent a l’habitual. Els pàrvuls i els alumnes del cicle inicial
van ballar danses i van interpretar diverses cançons al pati
de parvulari; mentre que els alumnes dels cicles mitjà i superior van fer-ho al pati gran de l’escola, acompanyats dels
mestres de música Marisa Valls i Josi Medina. En acaba
els balls, un grup d’alumnes vestides de castanyeres va repartir castanyes per a tots.

A DALT DE TOT, LA CELEBRACIÓ A LA RAVAL DE CRISTO I A LA LIRA. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, ELS INFANTS DE LA LLAR PATUFETS AL MERCAT DE ROQUETES.

Aquell mateix dia, quatre-cents alumnes van quedar-se a
dinar al menjador de l’escola per celebrar la castanyada i
gaudir del menú especial que les cuineres van preparar per
a l’ocasió. Un menú que va constar d’amanida, pollastre i
patates al forn amb tocs de tardor, gelat, fruita, castanyes
i panellets. Molts dels alumnes assistents van acudir-hi
disfressats.

D’ESQUERRA A DRETA, LA CASTANYADA A L’ESCOLA DE LA RAVALETA, AL M. DOMINGO I EL DINAR QUE VA OFERIR L’AMPA D’AQUEST DARRER CENTRE PER A L’OCASIÓ.
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Activitats al voltant
del civisme al Centre Obert
Aquest mes d’octubre passat, els alumnes del Centre
Obert Xirinxina van descobrir què significa la paraula civisme, al voltant de la qual van dur a terme activitats ben
diverses. Per exemple: el grup dels més grans va mirar de
resoldre diferents dilemes de mobilitat segura per trobar
la solució més cívica i adequada; mentre que el grup dels
més menuts va veure la pel·lícula Les 3 bessones a la jungla d’asfalt.
Divendres dia 15, els infants van fer una excursió amb bici
fins a la vall del Marquès per descobrir que, a la pràctica,
sí que sabien circular de manera cívica i, a la vegada, per
comprovar pels carrers de Roquetes el civisme dels seus
ciutadans i ciutadanes.
També van elaborar entre tots una llista d’accions cíviques
i una altra d’incíviques. I qui millor per explicar el civisme
de la ciutadania de Roquetes que un dels responsables de
la brigada municipal, Enric Lluís, al què els alumnes van
fer un bon grapat de preguntes sobre la seva feina i sobre
quines dificultats troba la brigada a l’hora de fer-la. Lluís
també va mostrar-los imatges de situacions poc cíviques
amb què es troben més sovint del que voldrien. Amb elles,
els alumnes van fer un mural per recordar allò que no s’ha
de fer.
Finalment, per acabar aquesta temàtica, els infants van
escriure una carta de compromís cívic tots plegats que
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després van entregar a l’alcalde de Roquetes i a la regidora
de Qualitat de Vida durant la visita que van realitzar a l’ajuntament divendres 29 d’octubre. Paco Gas i Pepita Bosch
van ensenyar-los les dependències de l’ajuntament i després, a la sala de plens, es va llegir la carta de compromís
abans esmentada. A més a més, tot aprofitant la visita, els
xiquets i les xiquetes van formular moltes preguntes a l’alcalde sobre el civisme a la ciutat i moltes altres més.
Per cloure les activitats del mes d’octubre, el Centre Obert
va sumar-se a la proposta de la biblioteca d’elaborar els
dolços típics d’aquelles dates: els panellets.
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entitats
L’AMPA de l’Institut Roquetes reclama més socis
Gairebé quatre-centes famílies pertanyen a l’entitat

J

tre, 394 famílies son sòcies de l’entitat. Si algú està interessat en posar-se en contacte amb l’AMPA, aquesta es
reuneix l’últim dimarts de cada mes a la sala del costat
del gimnàs de l’institut.

Aprendre a viure

sirga, camins per créixer

ust en començar el nou curs escolar, l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Roquetes (AMPA) du a terme, cada any, la seva assemblea general per donar a conèixer als seus socis
i sòcies la tasca que realitza durant el curs.
Aquesta, que va tenir lloc a principis d’octubre, va començar amb la lectura i aprovació de l’acta de l’any anterior,
i la lectura de l’estat de comptes. Després, la junta de l’entitat va donar a conèixer les activitats en què aquesta participa, que són entre d’altres, les jornades mediambientals,
els premis Sant Jordi, el premi de fotografia, la festa de fi
de curs (les begudes i les orles són gratuïtes per als alumnes dels què les famílies en són sòcies), els viatges de fi
d’ESO, la impressió de la loteria i la revista del centre.
De l’assemblea general celebrada a l’octubre cal destacar
el fet que, segons la junta, hi ha hagut una important davallada dels ingressos de l’AMPA a causa de la implantació de l’ensenyament amb ordinadors, per la qual cosa la
junta va demanar que les famílies hi col·laborin tot fentse’n socis. Actualment, dels 800 alumnes que hi ha al cen-

L’associació Sirga, camins per créixer en el desenvolupament personal va organitzar, el mes d’octubre, un curs titulat Viure és aprendre; aprenguem a
viure. Un curs de 30 hores lectives que va celebrarse a la sala polivalent del casal de joves.
A càrrec del dr. Tomàs Álvaro, metge, psicòleg i investigador, el curs va tractar temes com ara les polaritats, biocircuits, centres energètics, xakres,
meridians d’acupuntura, física quàntica, tècniques
de visualització, tractament de l’estrès o la necessitat d’aprendre a dormir.
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Dinovena Setmana cultural de la gent gran

i, a més...

Del 7 al 10 octubre, l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de Roquetes va tornar a celebrar la seva setmana cultural;
enguany, la 19a edició. Els actes van començar inaugurant
l’exposició de labors de les alumnes de manualitats, on es
van poder veure obres de ganxet, punt de creu, puntes de
coixí, macramé… A continuació, unes paraules del president de l’entitat, Manel Solé, i de l’alcalde, i l’actuació de
Joseret i la seva rondalla que, com sempre, va omplir la
sala del bar de gom a gom. La jornada va acabar amb ball.
L’endemà, l’acte central va ser la diada del avis i els néts,
amb una pallassa, obsequis i xocolata per a tothom.
Dissabte, el programa va incloure sardanes, a càrrec del
grup d’alumnes de l’Associació i el seu mestre, Jordi Angelats, i havaneres, amb una coral dels Cantaries que dirigeix el propi Angelats. Per arrodonir la tarda, també va

Entre les moltes activitats que organitza l’Associació, unes de les que més èxit gaudeixen són les excursions i els viatges. Una de les darreres sortides va
tenir lloc al setembre, quan es va viatjar fins a Cantàbria. Els viatges són una de les activitats que, la
major part de vegades, tenen llista d’espera a causa
de la gran demanda.
pàgina 16

haver ball.
Finalment, diumenge, com a cloenda de la 19a Setmana
cultural, el mariachi Ramon Aguirre va oferir una actuació
just abans del dinar de germanor (hi va assistir un centenar de comensals); un dinar que va comptar amb l’actuació d’una tuna i obsequis per als assistents. Ja a la tarda,
ball, obsequis a les participants de l’exposició de manualitats i traca final al pati dels til·lers.
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L’estat de les obres de l’escola M. M. Domingo, a
l’assemblea de l’AMPA del centre
Dimecres 3 de novembre, el menjador de l’escola M. Marcel·lí Domingo va ser l’escenari de l’assemblea anual ordinària de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)
d’aquest centre educatiu, que compta actualment amb el
87% de les famílies dels alumnes com a sòcies. A banda
dels punts administratius de l’assemblea, l’ordre del dia
també va contemplar l’explicació de les activitats que
aquest curs 2010-2011 està duent a terme l’Associació per
als socis, com ara voleibol, informàtica, bàsquet, expressió corporal, francès o escacs.
L’AMPA també s’encarrega del funcionament del menjador escolar (aquest curs s’han estrenat les noves intal·lacions), on hi ha servei de matí, amb una mitjana de 23
nens al dia, servei al migdia (s’hi serveix una mitjana de
152 menús al dia) i a la tarda, quan uns quatre infants al dia
s’hi queden a berenar. El nou menjador de l’escola ha comportat diverses despeses per a l’Associació, ja que s’hi han
comprat cortines, mobiliari, una televisió i mosquiteres, i

les parets han estat pintades amb dibuixos infantils que
han estat obra del reguerenc Lluís Chavarria.
Per la seva banda, la directora de l’escola, Dorita Sànchez,
va informar els assistents de l’estat en què es troben actualment les obres que s’hi fan. Ara s’està rehabilitat l’edifici més antic, i falta treure els mòduls prefabricat, les
aules que hi ha al gimnàs i urbanitzar els dos patis. Segons
la directora, malgrat que enguany va haver un inici de curs
molt complicat a causa de les obres, la satisfacció és el
sentiment que predomina entre els usuaris del centre a
causa de la comoditat de les noves instal·lacions estrenades al setembre.
TEMPS DE BOLETS

En un altre ordre de coses, però, el dia 17 d’octubre, un
grup de pares i alumnes va sortir al Port a buscar bolets.
El lloc escollit, l’àrea de Cova Avellanes, i tothom va trobar-ne, així que van passar un matí força entretingut.

Comunicació i afectivitat
d’infants i joves discapacitats
Dissabte 23 d’octubre, l’Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre (ASIFTE) va organitzar
una conferència-seminari a la sala polivalent de la biblioteca, que va portar per títol Comunicació i afectivitat d’infants i joves amb discapacitat. Àngels Ponce, treballadora
social, terapeuta familiar i autora de llibres d’ajuda com
Enséñame a ser feliz, va ser l’encarregada de conduir la
sessió, a la qual van assistir molts pares amb fills discapacitats i públic divers interessat en aquest tema.
pàgina 17
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Gastronomia i decoració
amb l’Associació de Dones
Els panellets són, entre d’altres productes gastronòmics,
una menja típica de la tardor; en concret, de la nit de la
castanyada i de Tot Sants. Així que, per aprendre a fer-los
a casa, l’Associació de Dones de Roquetes va organitzar un
taller que va anar a càrrec de Neus Favà, membre de la
junta directiva de l’entitat. El taller va ser un èxit de participació i, en acabar, les assistents van poder degustar els
dolços que allí van ser cuinats: panellets de pinyons, cafè,
coco i xocolata.
D’altra banda, les tardes dels dimecres del novembre, les
sòcies de l’entitat que van desitjar-ho van aprendre a elaborar joies amb vides d’swarovski. Braçalets, arrecades,
anells i tota mena de joies fabricades en un taller molt curiós i divertit en què cadascuna va crear les seves petites
obres d’art decoratiu.
EL JOC COM A EINA EDUCATIVA

Dijous 4 novembre, les educadores socials Anna Casanova
i Jènifer Mauri van dictar una conferència al voltant del joc
com a eina d’educació, que va tenir lloc a la seu de l’entitat, al centre cívic.
Els jocs són una excel·lent fórmula educativa per ajudar els
infants a créixer, a construir el món que els envolta, a ser
lliures, a tenir cura dels aspectes que transmet cada joc...
Cal tenir en compte que els jocs són una eina per desenvolupar la comunicació ja que amb ells s’aprenen actituds,
valors i pautes de la vida diària, per la qual cosa és important evitar-ne els sexistes, els competitius, els destructius
i els bèl·lics. Cal buscar jocs adequats per als infants, seleccionar-los i explicar-los, sense perdre de vista que el seu
principal objectiu és la diversió.
Per acabar la conferència, les educadores van fer una demostració pràctica tot jugant al joc de les cadires amb les
assistents.
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DE VIATGE PEL MAESTRAT ARAGONÈS

Les coves de Cristall, a Molinos (Terol), van ser la destinació, dissabte 13 de novembre, de l’excursió que va organitzar l’Associació; un monument natural molt ric en
estalactites, estalagmites, columnes i banderes, però, sobretot, en estalactites excèntriques que adopten diverses
direccions, colors i cristal·litzacions.
La sortida també va dur els participants a visitar altres poblacions del Maestrat aragonès, com ara Castellote, Aiguaviva i Calanda, on van visitar el Centre Buñuel, un
innovador museu centrat en l’obra i la vida del famós director de cinema.

13A TROBADA COMARCAL DE DONES
Dissabte 6 de novembre, vint dones de Roquetes van participar en la 13a Trobada comarcal de dones que organitza
el Consell Comarcal del Baix Ebre, que aquesta vegada va
reunir 200 fèmines a l’Aldea. La jornada va començar amb
un esmorzar a l’ermita de l’Aldea, després del qual es va
fer una visita a les instal·lacions de l’empresa Mistral Bonsai. I al migdia, el dia de germanor.
L’acte va estar presidit per Dani Andreu, alcalde de l’Aldea i president del Consell Comarcal, i va comptar amb la
presència d’Alícia Gamundi, coordinadora de l’Institut Català de la Dona a les TE, i del delegat del Govern, Lluís Salvadó.
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El reg en el cultiu dels
cítrics centra una jornada
tècnica d’Unió de Pagesos
Organitzada pel sindicat Unió de Pagesos, dijous 28 d’octubre va celebrar-se, a la sala polivalent de la biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà, una jornada tècnica sobre el reg en
el conreu dels cítrics; una sessió que va comptar amb força
assistència de públic. La presentació d’aquest acte informatiu va anar a càrrec de l’alcalde, Paco Gas, i de Carles Roig,
responsable nacional del sector dels cítrics de la Unió de Pagesos de Catalunya.
El maneig del reg en el cultiu dels cítrics va anar a càrrec del
roquetenc Joaquim Pastor, tècnic especialista en citricultura de l’IRTA-Estació experimental de l’Ebre (Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). D’altra banda,
també va ser tractat el tema del mercat elèctric en el sector
agrari, que va anar a càrrec de Ramon Ruyra, de l’empresa
elèctrica Iberdrola, i la cloenda de la jornada, a càrrec del
coordinador d’Unió de Pagesos de Catalunya a les Terres de
l’Ebre, el roquetenc Joan Montesó.
L’objectiu d’aquesta jornada tècnica va ser la intenció d’ajudar els productors a millorar la gestió del reg en els cítrics.
A ningú se li escapa la importància de l’aigua en el cultiu

d’aquestes espècies agrícoles i, per extensió, també la necessitat d’un correcte ús del reg, especialment pel que respecta a les necessitats d’aigua de cultiu, el maneig o la
fertirrigació.
Durant la celebració de la jornada, els organitzadors van
aprofitar per introduir un tema directament relacionat amb
el reg com és el mercat elèctric, que afecta molt directament
els citricultors. Amb aquesta ponència es va intentar clarificar el funcionament del mercat elèctric des de la seva liberalització i les possibilitats que aquesta ofereix.

assemblees

Tardor de trobades i
assemblees per a la Penya
barcelonista Mont Caro
Abans de celebrar la seva pròpia assemblea general
el mes de novembre, la Penya barcelonista Mont Caro
de Roquetes va assistir, l’octubre passat, a l’assemblea de compromissaris (representants dels socis) del
FC Barcelona, en la qual es va decidir exercir l’acció
social de responsabilitat contra la junta directiva anterior del Club, amb una votació molt ajustada: un
total de 468 vots a favor de l’acció, 439 en contra i
113 en blanc.
D’altra banda, la Penya també va participar en la trobada mundial de penyes del Barça, que aquest any va
tenir lloc a Donòstia, en la qual van participar més de
1.200 penyistes i 200 penyes blaugrana, arribades de
Lleida, Tarragona i Girona, però també de la resta de
l’Estat espanyol i d’altres països com ara Suècia, Ar-

gentina, Polònia, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Holanda
o Andorra.
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ENTITAT

Tal com hem dit abans, l’entitat va celebrar la seva assemblea general de socis a principis de novembre, al
casal de l’Hort de Cruells. En l’ordre del dia: lectura
i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, activitats realitzades, estat de comptes i precs i preguntes.
En finalitzar la reunió es va servir un vi d’honor.
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La coral Preludi a Caro, a la missa de TVE
segona cadena.
La coral va aprofitar el viatge per fer una ruta turística pels
edificis i espais que l’arquitecte Antoni Gaudí va construir
a Barcelona, com ara el parc Güell. Un total de 60 persones,
entre cantaries i acompanyants, va gaudir d’aquesta sortida.

celebracions

El dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la coral Preludi a Caro va desplaçar-se fins a Sant Cugat del Vallès (en
concret, al monestir de les monges dominiques de Sant Domènec) per cantar i participar en la missa que tots els diumenges i festius emet en directe Televisió Espanyola per la

Els Joves de la Ravaleta
homenatgen la gent gran
Diumenge 7 de novembre, l’Associació de Joves de
la Ravaleta va organitzar un acte d’homenatge a la
vellesa. L’acte va consistir en una missa a l’església
parroquial, un petit vermut i l’actuació de Juanito
Aragonés al casal.
Aquest va voler ser un acte d’apropament a la gent
gran del poble perquè aquesta associació no només
organitza festes per beure i xalar, si no que pensa
que la gent gran també ha de tenir les seves festes
dedicades expressament.
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Nous membres al Patronat
de Festes de Roquetes
Divendres 26 de novembre, els locals de la Lira van acollir
l’assemblea general de socis del Patronat de Festes de Roquetes. Entre els punts que s’hi van tractar cal destacar
aprovació de l’estat de comptes de les festes 2010 i la renovació de membres de la junta. Montse Rollan va sortir-se’n
per motius personals i han entrat a formar-ne part Paco
Lleixà, Gemma Querol i Joanna Forés. També es va parlar
de la retallada de subvencions per a les pròximes festes i l’èxit del canvi de les cadires del ball de la terrassa d’estiu, un
tema que ja feia alguns anys que es tractava en les assemblees de l’entitat.
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esports
La Trobada de BTT Ciutat de Roquetes celebra el seu
vintè aniversari
Gairebé una cinquantena de participants van tornar a gaudir
dels racons paisatgístics que ofereix el nostre terme municipal

D

iumenge
3
d’octubre, el
Club BTT Terres de l’Ebre,
de Roquetes,
va organitzar la seva vintena
Trobada de BTT Ciutat de Roquetes, que sempre té lloc a la
tardor.
Els gairebé 50 esportistes que
van participar-hi van fer un recorregut de 38 km, que va consistir en, tot sortint de la zona
esportiva municipal, recórrer la
ciutat de Roquetes, la via verda
i diversos camins fins a la vall Cervera. L’arribada al lloc
de sortida, les instal·lacions esportives municipals, va
comportar per als participants un bon esmorzar per recuperar forces.
En acabar, es va celebrar un sorteig de regals i es van ator-

gar els trofeus: al ciclista que feia més anys que participava en la Trobada, Joan Anguera, que també va endur-se
el trofeu al participant de més edat; al participant vingut
de més lluny, Andreu Fontanet, de Xerta; i al més jove,
Marc Fibla.

A DALT DE TOT, ELS GUANYADORS DELS TROFEUS AL CICLISTA DE MÉS EDAT (TAMBÉ EL QUE HI HA PARTICIPAT MÉS VEGADES) I AL MÉS JOVE. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, DUES IMATGES DE LA SORTIDA DELS PARTICIPANTS EN UNA TROBADA QUE CONTINUA MANTENINT L’ESPERIT NO COMPETITIU.
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Sergi Segarra, del
Moto Club Roquetes,
campió de la Pirelli
Stock Sèries 2010

escacs

Aquest mes d’octubre passat, Sergi Segarra Capera, pilot del Moto Club Roquetes,
va proclamar-se campió de la Pirelli Stock
Sèries 2010 en la categoria Dinos 600
Open.
Recordem que aquest campionat és una
copa promoció de velocitat i que està organitzat per la Reial Federació Espanyola
de Motociclisme (RFME).
Les Stock Sèries pretenen ser un entorn d’oci i diversió
per potenciar les curses de motos per a pilots amateur.
El 2010 ha seguit els passos iniciats el 2009 i les Stock
Sèries han apostat per ser el primer pas per als corredors que decideixin aventurar-se en el món de la competició de la manera més fàcil i suau possible. Les Stock
Sèries pretenen ser el pas anterior al Campionat de Catalunya, Mediterrani o Andalús de velocitat per als més
competitius i un punt d’aturada per a aquells pilots ve-

terans que vulguin inspirar-se en el run for fun a l’hora
de gaudir de la seva moto i de les carreres. És a dir, es
tracta d’un veritable parc temàtic per als amants de les
dues rodes.
Com a premi, la marca Pirelli donarà suport per al campionat regional del 2011 que elegeixi córrer el pilot del
Moto Club Roquetes amb dos jocs de pneumàtics per
cursa.

Tardor de campionats per
al Peó Vuit
Divencres 15 d’octubre va començar l’onzena
edició del Torneig Ciutat de Roquetes d’escacs a
la seu de l’entitat Club d’escacs Peó Vuit (campionat social) i va dur-se a terme totes les nits
de divendres (amb un ritme de joc de 45’20’’
d’increment per jugada) fins al dia 17 de desembre, quan va concloure.
Un total de vint-i-quatre jugadors i jugadores va
participar en aquest torneig, que serveix d’entrenament per al Campionat de Catalunya per
equips amb el qual s’inicia la temporada (febrer
2011).
D’altra banda, aquesta tardor també va disputar-se el 53è Campionat de Catalunya individual
- Tarragona amb la participació de dos jugadors
del club d’escacs roquetenc: Salvado Jardí i Lluís
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Pàmies. Aquest campionat va ser jugat amb el sistema
suís, a nou rondes en dos grups: el grup A, format per
tots els jugadors que ho demanessin, i el grup B, format
per tots els jugadors que ho demanessin i que tinguessin un màxim de 1.949 d’elo català. El Campionat va
celebrar-se tots els diumenges, des del 3 d’octubre fins
al 28 de novembre, a l’hotel Port Vinyols, a Cambrils.
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Roquetes, cita ineludible per
als millors pilots d’Europa i
l’Estat espanyol
El Club d’aeromodelisme Terres de l’Ebre va tornar a concentrar, el mes d’octubre, els millors practicants d’aquest
esport a Roquetes. I és el que el camp de vol de l’entitat
(situat a les coordenades 40º45´24”N i 0º26´10”E del
terme municipal roquetenc) va tornar a esdevenir un dels
espais aeris més perfectes a la pràctica de l’aeromodelisme.
Així, del 2 al 10 d’octubre, es va celebrar la primera competició de vol per a planejadors de tres punts de viratge
del Club, prova prèvia al Campionat d’Europa, que tindrà
lloc el 2011. Van participar-hi pilots vinguts de diferents
països d’Europa, com ara Suïssa, França, Bèlgica o Itàlia,
que van estar fent proves durant tota la setmana. I és que
es tractava d’una prova que se celebrava a l’Estat espanyol per primera vegada i que s’havia fet molt poques vegades a Europa. Una prova internacional feta a les Terres
de l’Ebre, ja que el camp de Roquetes és un dels millors
pel que fa a espai aeri, és molt obert i no hi ha cables, ni
carreteres, ni dificultats importants per dur a terme
aquesta mena de proves.

4A TROBADA FPV

NACIONAL

D’altra banda, els dies 23 i 24 d’octubre va tenir lloc la
4a Trobada nacional de FPV (First Person View, és a dir,
vol en primera persona). Aquesta modalitat se realitza
gràcies a la visió en una pantalla o amb unes ulleres, i la
imatge es retransmet en directe a través d’una microcàmera ubicada dintre del mateix aeromodel. Amb aquesta
modalitat, l’aparell pot volar diversos quilòmetres, sempre que la radio i el vídeo ho permetin. Al camp,
van ser instal·lades diverses pantalles perquè
el públic pogués seguir els vol dels diversos models.

que tenien una envergadura de 3 a 4 metres i que podien
arribar a 300 o 350 quilòmetres per hora. Aquesta concentració, fa dos anys que se celebra a Roquetes gràcies
a les condicions que reuneix el camp, tant de llargada
com de pista i entorn, i els pilots participants procedeixen d’arreu de l’Estat espanyol.

SEGON ‘JET MEETING’

Abans d’aquestes dues proves abans esmentades, però, l’entitat tenia previst celebrar, els dies
25 i 26 de setembre, el seu segon jet meeting,
una concentració de jets que finalment va haver
de ser suspesa a causa del vent que va bufar
aquells dies (més de 36 km/ h). Les dates per
portar-lo a terme van ser, finalment, els dies 30
i 31 d’octubre.
En aquesta concentració es van poder veure
avions radiocontrolats i propulsats per turbines
pàgina 23
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Presentació oficial del
planter del CD Roquetenc
Diumenge 23 d’octubre, el CD Roquetenc va presentar, de
manera oficial, els seus equips de futbol base. Amb tots
els membres al mig del camp, el Club va obsequiar les
mares de tots els xiquets i xiquetes per la seva indiscutible participació en els partits de futbol de cada setmana
i va servir un petit refrigeri per a tots els assistents.

1

2

3

4

1. Baby futbol, format per Pau Ayuso, David Cid, Pol Cid,
David Marín, David Rodríguez, Íker Garros i Eloi Huruglica.
Entrenadors: Marc Vericat i Dídac Cid.

Joaquim Gas, David Homedes, Aleix Leon, Josep Monfort,
Wenceslao Puerto, Dorian Rueda, Miquel Sabaté, Pau
Castells, Aleix Gisbert, Albert Ventura i Joan Ventura.
Entrenador: Xavier Saura.

2. Prebenjamí, amb els jugadors Arnau Alegria, Ivan
Benaiges, Jaume Ber, Arnau Borràs, Sergi Bouzas, Adrià
Carbonell, Guillermo Domínguez, Íker Gisbert, Aziz Ouhida,
Raül Paredes, Àxel Rodríguez, Francesc Teruel i Albert
Vericat. Entrenador: Juan M. Vilaplana.
3. Equip benjamí A, amb els jugadors Josep Also, Roger
Balart, Héctor Blanco, Pau Carles, Alexis Cugat, Josep Gaitan,
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4. Equip benjamí B, format pels jugadors Marc Bertomeu,
David Bes, Josep Calabuig, Joan Carbonell, Aitor Carrasco,
Àngel Cid, David Lacasta, Emma Martín, Ebi Melich,
Lluís Morales, Gorka Piñol, Genís Rodríguez, Ignasi Teruel
i Laura Mendieta.
Entrenador Sisco Folqué.
(continua a la pàgina següent)
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1

2

3

4
(ve de la pàgina anterior)

3. Infantils, amb els jugadors Brian Aladesa, Guillem Algueró,
Pau Andreu, Èric Arrastraria, Oriol Balagué, Dani Ballester,
Dídac Ber, Ferran Buera, Aleix Campos, José A. Cerdà,
Aaron Duarte, Lluc Gaitan, Ivan Garcia, Adrià Leon,
Marc Machí, Roger Martí, Sergi Mestres, Jorge Rodríguez i
Adrià Saura. Entrenador: Pere Pitarch.

5
1. Aleví A, format per Patrick Aixendri, Marc Cuevas,
Brayan Fernández, Manel Funes, Oriol Machí, Jordi Martínez,
Roger Mestres, Izan Palacios, Héctor Porres, Enric Rehues,
Fanny Rodríguez, Albert Tarazaga, Bryan J. Valdez, Josep
Vílches i Joan Villaecija. Entrenador: Musta Riany.
2. Aleví B, format per Marc Ayuso, Jordi Berruezo, Antonio
Camps, Gerard Cid, Richard Cid, Joel Curto, Adrian Dumitru,
Miquel Gasulla, Jaume Minerva, Javier Oliveras, Pau Parejo,
Marcel Piñol, Miquel Queixal, Genís Serrano i Eduard
Rodríguez.

4. Cadets, amb els jugadors Aitor J. Balastegui, Miquel
Bastons, Xavier Bautista, Guillem Benet, Aleix Chavarria,
Ernest Eiximeno, Lucas Escoda, Roger Garcia, Xavier Genaro,
Sergi Madueño, Aitor Marín, Mustapha Mezyain, Joan
Moldovan, Vanni M. Nägali, Abdellatif Riyani, Marc J.
Rodríguez, Marc Solé, Adrià Valls i Nicolae Zlata.
Entrenador: Selu.
5. Juvenils, format pels jugadors Èdgar Cazaux, Jordi
Chavarria, Aleix Figueres, Marc Gombau, Pau Gombau,
Francesc Julve, Pau Llombart, Cristian Mancheño, Josep
Martí, Pau E. Mestres, Azeddine Mezyain, Andreu Miralles,
Segi Monclús, Pol Monclús, Pedro Parra, Mustapha Riyani,
Albert Rueda i Marc Vericat.
Entrenador: Sisco Lleixà.
(L’entitat també va fer la presentació del seu equip
de veterans, formació de la qual us n’informarem a la pròxima
edició de la revista.)
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Gubiana dels Ports atansa
el públic al món dels bolets
Els dies 21 i 22 d’octubre, la sala polivalent de la biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixa va acollir les VII Jornades tècniques sobre els bolets (enguany dedicades als rovellons
de manera específica), a càrrec de Gubiana dels Ports, empresa col·laboradora del Parc Natural dels Ports. De la mà
de Manolo Arrufat i Vicky Carles, els assistents a les jornades van poder conèixer millor com collir i com menjar
els rovellons.
La part pràctica de les jornades va tenir lloc el dia 23, amb
una sortida fins a la mola de Catí. En acabar de buscar els
bolets, aquests van ser degustats pels participants d’unes
jornades que, un any més, han tingut molt èxit d’assistència.
A PEU PEL MASSÍS

excursionisme

L’activitat de Gubiana, però, se centra cada setmana en
allò que els seus responsables defineixen com a senderisme interpretatiu. Així, diumenge 26 de setembre, l’excursió del dia va consistir en baixar per la mola Castellona
fins a la Caramella; diumenge 17 d’octubre, els excursionistes que s’hi van apuntar van conèixer els bufadors de Lloret i cova Pintada; i dissabte 20 de novembre, la vall de la
Gepa i la Fontcalda.

Els colors de la tardor amb la Joca Club Alpí
L’entitat la Joca Club Alpí, dintre del seu calendari
anual d’activitats, va organitzar, aquesta tardor, dues
excursions per recórrer racons del Port que, en
aquesta època de l’any, ofereixen autèntiques meravelles paisatgístiques. La primera d’elles, en què va
participar una desena d’excursionistes, va visitar la
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fageda del Retaule, espectacular bosc de faig, blada i
auró, i d’altres espècies de fulla caduca.
La segona sortida va celebrar-se el 7 de novembre, i el
seu recorregut va conduir els participants, des del mas
de les Oliveres, fins als masets de Lino, la font del Corb
i el mas de Pau, per tornar fins al punt de sortida.
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Primera edició de la cursa
KM Vertical Caramella-Caro
La primera edició de la cursa KM Vertical CaramellaCaro, organitzada pel club de muntanya roquetenc la
Joca Club Alpí, va tenir lloc el dia 21 de novembre passat, i va comptar amb una participació que, per ser la
primera vegada que se celebrava la prova, no va estar
gens malament: 154 participants provinents d’arreu de
Catalunya i, en alguns casos, de comunitats veïnes com
Aragó i el País Valencià.
La jornada va començar al pavelló poliesportiu de Roquetes amb un cafè calentet i una bona pasta per agafar forces. Des d’allí, els participants van ser
transportats fins al lloc d’inici de la prova amb dos autobusos.
La cursa va constar de 2 quilòmetres d’aproximació (per
estirar el grup) i 7 de distància cronometrada, amb un
desnivell de 1.363 metres positius, sortida de la casa
Carvallo (a la Caramella) i arribada al cim de Caro. Pel
camí, els corredors van trobar-se amb dos avituallaments (líquid i sòlid) i a la meta també van poder consumir alguna cosa calenta. I és que el convidat extra de
la jornada va ser el mal temps, que va castigar participants i organitzadors amb temperatures molt baixes,
una nevada inesperada (a Caro) i un vent de mestral que
va bufar amb contundència.
El matí esportiu va cloure una altra vegada al pavelló
poliesportiu, on es va fer l’entrega de premis i regals, i
es va celebrar un dinar de germanor per a tots els participants.
LA CLASSIFICACIÓ

Quant als resultats de la prova, aquests van quedar de
la manera següent:
En dones, Ragna Cathelijne Debats va ser la primera
classificada, amb un temps d’una hora i 15 minuts; Carmen Millan Solà, segona, amb un temps d’1h21’40’’; i finalment, Teresa Aguiló Inglada, amb 1h24’48’’.
Respecte a la classificació masculina, Kiko Martí Bertomeu, amb un temps d’1 hora i 34 segons, va ser el primer en arribar a la meta; Sergi Casas López va ser
segon, amb un temps d’1h42’’; i Benjamí Prades Reverté
va arribar en tercera posició, amb un temps d’1h02’39’’.
L’entitat la Joca Club Alpí ha fet una valoració molt positiva d’aquesta primera edició de la cursa Km Vertical
Caramella-Caro, i confia que el 2011 pugui consolidarse ja que entra a ser prova d’homologació de la FEEC
(Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i al
Circuit català el 2012.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca
Aquest novembre passat, a la biblioteca van celebrar-se dos actes destacats. D’una banda, el cinefòrum de la pel·lícula La reina en el palacio de las
corrientes de aire, tercera entrega de la trilogia Millenium. L’acte va tenir
lloc el 25 de novembre, amb motiu de la celebració del Dia internacional
contra la violència de gènere. I de l’altra, els dissabtes 20 i 27 de novembre, va celebrar-se el curs d'introducció a la metodologia Aprenentatge i
Servei (APS). La coordinació territorial de Joventut, la representació territorial de la Secretaria General de l'Esport i els serveis territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Educació van ser els encarregats
d’organitzar el curs, que va tenir un gran nombre d’inscrits i una valoració molt positiva.
Quant a alguns dels actes del desembre, esmentar el conte infantil La princesa de les neus, d’Emili Hawkins i il·lustracions de Lisa Evans (dimecres
dia 1), la presentació del llibre Minuts de meditació, del monjo budista Ricard Rotllan (divendres 3), el taller infantil de creació artística de figures
nadalenques (dia 9) o la inauguració de l’exposició L’art de les dones roqueteres, organitzat per l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament (dia 10).
Més informació sobre els actes del desembre, a la pròxima
revista Roquetes.

La bebeteca

i per estar al dia...

Donem la benvinguda a un nou usuari:
Jordi Ariño Fernando.

Podeu estar al dia de l’activitat de la biblioteca al
Facebook. Ja la segueixen
més de 1.000 persones!
Activitats, imatges, comentaris, enllaços, novetats, propostes..., i cada
dia la lectura enigma!

Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http://bibliotecaroquetes.webnode.es http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
a/e: biblioteca@roquetes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h
La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM).
Cada dimecres a partir de les 10.30h.
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novetats
Contes infantils

Novel·la per a adults

Música

Cinema
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Antena Caro
En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena
Caro i notícies referents a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja emesos a la web www.antenacaro.com i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.
ANTENA CARO 96.0 FM

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

L

a crisi econòmica continua sent el principal
tema de preocupació del nostre país, i també
al territori, per això al programa A micro
obert es va convidar Emili Castellà, president
de l’AECE (Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre), per conèixer de primera mà quina és
la realitat empresarial de les Terres de l’Ebre, com hi afecta
la crisi, quines són les actuacions que porta a terme l’entitat, quines serien les polítiques a seguir per potenciar el
nostre teixit industrial i quines són les seves mancances.
Aquest mes destacarem, una temporada més, l’espai El
món de la pagesia que presenta el roquetenc Josep Olivas, pagès i membre del sindicat Unió de Pagesos. Ell continua recordant-nos la fruita i la verdura del temps, ens
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

recomana una planta cada setmana i comenta notícies
d’actualitat relacionades amb el món de la pagesia. En el
programa que destaquem en concret (imatge de la pàgina
anterior), Olivas va parlar de la pagesia ecològica i va entrevista Mercè Pascual, ampostina que la practica.
En aquest número de la revista, volem recordar també l’entrevista que va realitzar Maria Gil, de l’empresa Gubiana
dels Ports, en el programa Freqüència verda, en què va
parlar de la Fira d’intercanvi que va tenir lloc a Roquetes
el 19 de desembre amb Elisabeth Bonfill (al centre de la
foto de dalt) i Cécile Thevenot (a la dreta), membres de l’equip organitzador de la Fira.

D’altra banda, en una de les tertúlies de la ràdio es va tractar de com l’Institut Roquetes ha aconseguit, per segona
vegada consecutiva, participar en el projecte europeu Comenius. Ho van explicar Francesc Benet, director del centre; Huw Edwards, coordinador del projecte a nivell
europeu; i Sara Càrdenas i Genís Panisello, estudiants de
1r de batxillerat.
Finalment, i centrats ja en les imminents festes nadalenques, el programa Òmnium (foto de la dreta) va entrevistar la ceramista Teresa-Marta Batalla, que va parlar del seu
raval de l’Art, ubicat a la Ravaleta, i de l’exposició de
Nadal que allí es podrà visitar fins al dia 5 de gener.

la veu dels partits polítics
amb representació a l’Ajuntament

Aquest espai està reservat per a les opinions dels grups polítics municipals que, de forma rotatòria, podran expressar les seves opinions en cada número de la revista, tal i com estableix
l’article 13 del reglament de Roquetes Comunicació.
En aquest número, l’espai es va reservar per al grup municipal del Partit Socialista (PSC).
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registre civil
OCTUBRE

NOVEMBRE

Naixements
Narcís Curto Gisbert, 5/10/2010
Maria Melich Suàrez, 5/10/2010
Aiman El Youssoufi, 6/10/2010
Pol Aubeso Martínez, 10/10/2010
Roman Alonso Freire, 17/10/2010
Adam Akessass, 27/10/2010

Naixements
Fàtima Ezzahra Mahfoud, 2/11/2010
Asar Manzoor Bhatti, 3/11/2010
Joan Aguiló Martí, 3/11/2010
Júlia Jamila Valldepérez Laasikri,
9/11/2010
Josep i Júlia Mangrané Viladot,
11/11/2010
Roeya Hassoun, 12/11/2010
Adela i Laia Franch Vallès,
18/11/2010

Matrimonis
José A. Quesada Muñoz i M.
Isabel Añez Albornoz, 2/10/2010
Abdelhafid Bachiri i Àngela Mora
Ferrando, 14/10/2010
Mani Brahim i Ewelina Joanna Kus,
14/10/2010
Andrés Rodríguez Portillo i
M. Barka El Abbassi, 15/10/2010
Abdelaaziz Kaddi i Marina
Romero Naves, 15/10/2010
Miquel R. Ariño Curto i Marta J.
Fernando Royal, 22/10/2010
Defuncions
Cap

Matrimonis
Moulay Hafid i Basília Nicolás
Gabarri, 23/11/2010
Leonel Velasco Ariza i Mercedes
Castillo Chaico, 27/11/2010
Defuncions
José Mestres Solé, 13/11/2010
Miguel Garcia Toval, 20/11/2010
Enriqueta Ferrando Homedes,
26/11/2010

(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

telèfons d’interès
Ajuntament de Roquetes

977 501 244
Policia local

977 501 600

Mossos d’Esquadra

977 503 685

Emergències

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2010

977 501 511

112

Ambulàncies (urgències 061)

977 503 494

Biblioteca Municipal

977 501 904

Bombers

977 580 080

CAP Roquetes

977 588 652

OCTUBRE
Temperat. mitjana màx.: 23.5 C
Temperat. mitjana mín.: 12.6 C
Temp. màx. absoluta: 29.0 C el
dia 2
Temperatura mínima absoluta:
4.6 C el dia 27

NOVEMBRE
Temperat. mitjana màx.: 18.3 C
Temperat. mitjana mín.: 8.4 C
Temp. màx. absoluta: 25.5 C el
dia 4
Temperatura mínima absoluta:
2.1 C el dia 29

Casal Hort de Cruells

977 503 616

Casal de joves

977 503 063

Casal Ravaleta (consultori mèdic)

977 503 965

CEIP Marcel·lí Domingo

977 501 139

CEIP La Ravaleta

977 503 008

Precipitació mensual: 102.0 mm
Precipitació màx. en un dia:
78.5 mm el dia 12

Precipitació mensual: 11.2 mm
Precipitació màx. en un dia:
4.1 mm el dia 8

Correus

977 501 794

Guarderia rural

600 471 951

Ratxa de vent màx.: 79 km/h
NNW el dia 25

Ratxa de vent màx.: 102 km/h
WNW el dia 16

IES Roquetes

977 504 222

Jutjat de pau

977 503 452

Humitat rel. mitjana a 07h: 74%
Humitat rel. mitjana a 13h: 50%
Humitat rel. mitjana a 18h: 67%
Humitat rel. mitj. horària: 67%

Humitat rel. mitjana a 07h: 68%
Humitat rel. mitjana a 13h: 50%
Humitat rel. mitjana a 18h: 61%
Humitat rel. mitj. horària: 61%

Llar de Jubilats i Pensionistes

977 503 681

Mercat municipal

977 580 306

Parc Natural dels Ports

977 504 012

Pressió màxima absoluta: 1018.7
hPa el dia 27
Pressió mínima absoluta: 989.3
hPa el dia 31
Pressió mitjana: 1015.3 hPa

Pressió màxima absoluta: 1023.0
hPa el dia 5
Pressió mínima absoluta: 979.1
hPa el dia 9
Pressió mitjana: 1009.8 hPa

Emissora Antena Caro

977 580 108

SOREA (aigües)

977 502 956

Zona esportiva

977 503 054
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Subvencions per a la promoció
d’activitats culturals i esportives
Us informem que ha sortit publicat al DOGC la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Roquetes adreçades a la promoció de les activitats culturals i esportives
al municipi de Roquetes corresponent a l’anualitat 2010.
Us recordem que, d’acord amb allò que estableix l’artícle
9.2.3 de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria, la sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:
- Instància de sol·licitud de subvenció.
- Programa detallat i pressupost total desglossat de l’activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita subvenció.
- Caldrà fer constar l’existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les aportacions sol·licitades.
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 3 de gener de 2011.

mercat municipal
L'horari d’atenció al públic del mercat municipal de
Roquetes és el següent:


De dilluns a divendres, de les 07.30 a les 14.00h



Dissabtes, de les 07.30 a les 14.30h



Dimarts, dijous i divendres, de les 18 a les 21.00h

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el dia 1 de desembre de 2010, va aprovar,
inicialment, modificar el reglament del servei del Centre
Obert de Roquetes.
La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini
de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions que, si se’n presenten, el Ple
les haurà de resoldre en el termini d’un mes. Si no se’n
presenten, aquest reglament s’entendrà aprovat de forma
definitiva.
Roquetes, 10 de desembre de 2010.
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el dia 1 de desembre de 2010, va aprovar,
inicialment, modificar les bases del Pla d’Habitatge Jove
del municipi de Roquetes.
La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini
de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions que, si se’n presenten, el Ple
les haurà de resoldre en el termini d’un mes. Si no se’n
presenten, aquest reglament s’entendrà aprovat de forma
definitiva.
Roquetes, 10 de desembre de 2010.
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré

Serveis de la deixalleria de Roquetes
s’hi pot portar...
Horari:
dimarts, dimecres, dijous i
divendres
de maig a setembre, de 17 a 21h.
d’octubre a abril, de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h
durant tot l’any

telèfon

606 553 081
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CONFERÈNCIES
Albert Giné i la Marató des sables. El corredor roquetenc explicarà la seva participació en una de les curses més dures
del món. Dia 14 de gener, a les 20h.
Casal de joves. Organitza: àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes.
CURSOS i TALLERS
Taller de ball de jota (només adults).
Inici: dia 7 de gener, de 19 a 21h.
Divendres tarda i dissabte matí (horari
per confirmar). Dies 7, 8, 14, 15, 21 i 22
de gener. Casal de joves.
Inscripció gratuïta a l’ajuntament.
Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
Taller de jota cantada amb el professor
Artur Gaya. Inici: 28 de desembre. Hort
de Cruells.
Dies 28 de desembre i 4, 11, 13, 18, 20 i
22 de gener, de 19 a 21h.
Inscripció gratuïta a l’ajuntament.
Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
Curs de monitor de futbol sala que
acredita els titulats per entrenar fins a la
categoria Nacional B.
Preu: 150 euros.
Organitza: Club Futbol Sala Roquetes.
(Per poder realitzar el curs a Roquetes
cal disposar d’un mínim de 25 inscrits).
Més informació al telèfon 651 682 821 o
a les a/e cfsroquetes@hotmail.com i
cfsroquetes.premsa@gmail.com.
Cursets de tennis
Mini tennis (de 5 a 8 anys): dimarts i dijous, de 17.15 a 18.05h.
Iniciació (de 8 a 12 anys): dilluns, dimecres i divendres, de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament (a partir dels 13 anys):
dimecres i divendres de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Trobada d’escaladors de gel a Brian-
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çone (França). Dies 7, 8 i 9 de gener.
Organitza: la Joca Club Alpí.
Escalada en gel a Boí. Dies 29 i 30 de
gener.
Organitza: la Joca Club Alpí. Per participar-hi, cal passar pel local del club (Sant
Bertomeu 6, Roquetes) el dijous abans
de la sortida per concretar l’hora i el lloc
de sortida i el material necessari. Horari:
dijous, de 22.30 a 23.30h.
EXPOSICIONS
L’art de les dones roqueteres.
Fins al 30 de desembre, de dilluns a
divendres. Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Exposició-venda de Nadal. Escultures,
pintures, ceràmica, joies...
Fins al 5 de gener, de 10 a 14h i de 16 a
20h, tots els dies de la setmana.
Raval de l’Art (camí de l’Anglès 1, Raval
de Cristo. Tels. 977 581 249 i 616 622
744. www.ravaldelart.com.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions de l’Observatori: tots els
divendres a les 16h i el primer
diumenge de cada mes a les
11h.
AGENDA DE LES FESTES DE
NADAL, CAP D’ANY I REIS
Dia 24 de desembre, 18.30h. El
Pare Noël visita la raval de
Cristo. Casal de la raval de
Cristo.
Organitza: AV la Ravaleta.
18.30h. Caga tió per a tots els
infants. Pavelló poliesportiu.
Organitza: àrees de Cultura i
Joventut de l’Ajuntament de
Roquetes.
Dia 26 de desembre, 20.30h.
Concert de Sant Esteve. La Lira
Roquetense.

Dia 27 de desembre. Parc de Nadal,
amb danses, nadales, conta contes, tallers i espectacles. Dies 27, 28 i 29 de
desembre, de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Pavelló poliesportiu. Organitza: Centre
Obert i Serveis Socials. Àrees de Qualitat de Vida i Joventut de l’Ajuntament
de Roquetes.
Dia 28 de desembre, 19h. Recollida de
cartes per a SM els Reis Mags d’Orient a
càrrec dels patges reials. Estanc de Marita (raval de Cristo). Organitza: AV la
Ravaleta.
Dia 31 de desembre. FESTA DE CAP
D’ANY. A partir de les 20.30h.
Cap d’Any jove. Si teniu entre 18 i 35
anys, veniu a la carpa jove. Viurem la
millor entrada d’any. Només cal que us
porteu un bon sopar per aguantar una
nit plena de marxa.
Carpa jove (pàrquing pont Vial Verd).
Preu: 6 .
I si en teniu més de 35, el vostre espai
serà el pavelló poliesportiu.
Preu adult: 10 . Preu infantil (de 12 a 17
anys): 5 . Venda d’entrades: Ajunta-
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ment de Roquetes Places limitades. Inscripcions: fins
al 28 de desembre (data màxima). Organitza: Ajuntament de Roquetes, àrea de Joventut.
Cap d’Any a la
Ravaleta, 21.30h.
Sopar i festa de
Cap d’Any amb
una selecció de la
millor música
pop-rock dels
anys 80 fins als
anys 2000. Preus:
17 (socis), 22
(no socis) i 5
(preu infantil).
Casal de la raval
de Cristo.
Organitza: Associació de Joves de
la Ravaleta. Col·labora: Ajuntament de Roquetes,
àrea de Joventut.
Dia 2 de gener, 9h. Trofeu solidari del CD Roquetenc
per aconseguir roba i menjar per al tercer món. Camp
de gespa municipal. Organitza: CD Roquetenc.
Dia 4 de gener, 16h. VII Torneig infantil nadalenc
d’escacs. Categories: benjamins, alevins i infantils.
Inscripcions: peovuit@peovuit.com. Centre cívic
(local del CE Peó Vuit). Organitza: Club d’escacs Peó
Vuit.
Dia 5 de gener, 18.30h. Arribada de la cavalcada de
SM els Reis Mags d’Orient a la raval de Cristo.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
20.00h. Arribada a Roquetes de SM dels Reis Mags
d’Orient. Cavalcada, adoració del Nen Jesús i repartiment dels regals davant de l’església. Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Dia 6 de gener, 12.30h. Lliurament de premis del
Concurs de pessebres organitzat per la Congregació
Mariana de Roquetes. Lloc: església parroquial de
Roquetes.

Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda,
només cal que envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat

col·laboracions
Un sèrie II-A
Benvolgut amic Favà,
sento gran admiració
de les jotes que has versat
per al més gran cantador.
Lo Chaparro vos saluda
tocant-vos lo guitarró.
Va anar un dia a Barcelona
per poder-se revisar.
Litoral, Dalt i del Mig
a 80 va rondar.
Va tornar per l’autopista
per poder-se jubilar.
Ha estat dos anys fent-se un lifting,
s’ha relaxat a un spa.
Cada mes, una setmana
a un balneari se’n va.
D’esforços i de faena
ja no en vol sentir parlar.
Ara només fa turisme,
lo descans se va guanyar.
És Land Rover llaüter
i en mans de qui l’ha afillat,
porta xiques guapes, músics
i a qui vingue en amistat.
Ara s’ha fet bitemero
i molts germans ha trobat.
Anar buscar rovellons
és de lo que més li agrada.
Planeja bé per l’asfalt
i en pista és una passada.
Mai se tira per atràs
ni que vingue una pujada.
Quan se crusa anant pel món
en Pasqualis i camions
sempre los torna lo saludo
donant records i aspressions.
Farà 42 anys
en salut i prestacions.

quan sortim a passejar.
Se coneix totes les rutes
des de Beseit al Fangar
i per al Tradinosaurios
aquí a Roquetes s’hi està.
En los faros ‘largo alcance’
de nit i de dia se fa.
Sembla que balla la jota
quan per clots i aigüeres va.
Porta un enganche de bola
per a poguer remolcar.
Ara us faré referència
dels detalls que porta dins:
intermitents d’Avon llama,
una pala i dos coixins.
Los asientos tapissats
que no m’han costat ni cinc.
Xalo en jotes al volant,
rondalla el motor encara.
Xalo de tindre’l en mi,
sempre està alegre, no para.
Xalo de fer estes paraules,
són fresquetes, fetes d’ara.
A la revista Roquetes
voldria col·laborar.
En pàgina 39
mos podríem cartejar.
Escriure en jotes versades
és lo superior que hi ha.
Ara ja mos despedim.
Dos i mitja del matí.
Lo Santana i’l tripulant
se’n van los dos a dormir.
Demà mon anem de gira
quan se face de matí.
Tortosa, 3/12/2010
Antoni Martínez Vilás

És un ‘caque’ presumit

(lo Chaparro)
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Any 1965. Vista de Roquetes. En primer pla, l’actual avinguda del
Pare Romanyà. JORDI NOLLA

A dalt, a l’esquerra:
Any 1960. Carrer Major, diumenge de Rams. José
Davos i Sisco Espuny (a la dreta). JOSÉ L. DAVOS
A dalt d’aquestes línies:
Anys 60. Ramon Monllao i Carmen Rodríguez.
JUDIT TOMÉ

A l’esquerra:
Any 1965. Joan Aspa, Daniel Sangres, Beatriz Deville i Concepción Llusià. MERCEDÍN SANGRES

